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Walim - opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie ustalenia granic, pomiar i sporządzenie
dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów kompleksu 9 działek należących do
11 podmiotów położonych w zwartym kompleksie o pow.15 ha (dz.15-581 do 15591).
Mapa ewidencji gruntów tej części obrębu Walim została wykonana w roku 1963
na podkładzie fotogrametrycznym. Jedna z działek została podzielona w r.1976 w
wyniku pomiarów do uwłaszczeń. Pomiary do uwłaszczeń obnażyły błędy zarysu
pomiarowego z r.1963 i spowodowały zmiany granic na mapie ewidencyjnej
częściowo tylko ujawnione w części opisowej. Ten fakt jest przyczyną niespójności
dokumentacji ewidencji gruntów. Z powyższych względów uznano stan granic
przedstawiony na mapie za niewiarygodny i podjęto decyzję o powtórnym pomiarze z
pełną procedurą ustalania granic przewidzianą w §37-39 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29 marca 2001 r. w/s ewidencji gruntów i
budynków (jt.Dz.U z 2016 r. poz.1034).
Na ten teren jest również dobra mapa z parcelacji w 1919 r., którą należy
wykorzystać. Porównanie granic użytkowania z ortofotomapy i parcelacji wykazuje
bardzo dużą zgodność - stąd wynika, że nadaje się ona do wykorzystania do
wyznaczenia granic.
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W ramach zlecenia wykonać należy :
Ustalenie właściwego przebiegu granic w obecności właścicieli.
Pomiar i sporządzenie protokołów granicznych.
Opracowanie wyników pomiaru i ich przedstawienie w formie mapy
numerycznej
( EWMAPA +atrybuty punktów granicznych ) możliwej do
zaimportowania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Łosicach.
Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
Skompletowanie operatu wraz ze skanami czarno-białymi dokumentów w
formacie .pdf na płycie CD.

Przy wykonaniu prac kierować się należy wymogami n/w przepisów:
1. Ustawa z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogr. (jt.Dz.U z 2015 r.
poz.520)
1. Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w/s ewidencji gruntów i budynków ( j.t.Dz. U z 2015 r. poz. 542 ze zm. ).

2. Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 09 listopada 2013 r. w/s
standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. Nr
263 poz. 1572 ).-
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